
 
 

 

Nieuwsbrief 26, oktober 2015 

In deze digitale nieuwsbrief van het Expertisecentrum moderne vreemde talen vindt 

u informatie over activiteiten van het Expertisecentrum, informatie over nieuwe 

onderzoeken en publicaties en signalementen over publicaties die beschreven zijn in 

het online documentatiecentrum.  

 

 

Activiteiten voor mvt-lerarenopleiders 
Voor mvt-lerarenopleiders is een online platform opgericht en worden twee keer per 

jaar werkconferenties georganiseerd.  

 

De volgende werkconferentie vindt plaats op vrijdag 6 november 2015, als 

onderdeel van het programma van de Landelijke Studiedag van Levende Talen.  

 

Meer informatie over het programma van vrijdag 6 november 

 

In 2016 worden opnieuw twee werkconferenties georganiseerd, in het voorjaar en in 

het najaar. De voorjaarsconferentie vindt plaats op woensdag 13 april 2016 in het 

Academiegebouw in Utrecht en wordt net als vorig jaar georganiseerd in 

samenwerking met het Meesterschapsteam mvt (een project van de Stuurgroep 

Vakdidactiek Geesteswetenschappen), rond het thema vakdidactisch onderzoek. 

 

Meer informatie over het programma van woensdag 13 april 2016 

 

Professionele leergemenschap (PLG) voor docenten Engels 

op tto scholen 
In 2014 is onder de auspiciën van het Expertisecentrum mvt een professionele 

leergemeenschap (PLG) voor docenten Engels op tto scholen gestart. De PLG is een 

gezamenlijk project van het ICLON en de Hogeschool van Amsterdam en ontvangt 

voor vier jaar subsidie via OCW. Deze PLG maakt deel uit een landelijk project en 

wordt als case study onderzocht door de Universiteit Twente. Via de site hieronder 

worden presentaties en voorbeelden van activiteiten beschikbaar gesteld. 

 

Meer informatie 

 

  

http://www.expertisecentrum-mvt.nl/
http://odc.expertisecentrum-mvt.nl/
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/didactiek-mvt/platform-lerarenopleiders.html
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/actueel/conferentie-opleiders-mvt-6-november-2015.html
http://vakdidactiekgw.nl/vakdidactisch-meesterschap/meesterschapsteam-moderne-vreemde-talen/
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/actueel/conferentie-lerarenopleiders-13-april-2016.html
https://sites.google.com/site/projectplgs/home
http://media.leidenuniv.nl/legacy/comedic-effect-task-chart-differentiation-in-route.pdf
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/actueel/professionele-leergemeenschap-engels.html


Signalementen 

 
Chinees  

Vanaf dit schooljaar kan Chinees worden aangeboden als examenvak op vwo-

scholen. De handreiking voor het schoolexamen is via de site van SLO beschikbaar. 

 

CLIL/tto 

Dit rapport van het British Council beschrijft de situatie rond Engels als instructietaal 

in 55 landen. 

 

Conceptadvies platform Onderwijs 2032 

Op 1 oktober heeft het platform Onderwijs 2032 de hoofdlijnen van het advies over 

het onderwijs van de toekomst gepresenteerd. Er wordt ook aandacht besteed aan 

het mvt-onderwijs, met name aan Engels in het basisonderwijs en de talen in het 

voortgezet onderwijs. 

 

Differentiatie 

Op de site talentsimuleren van SLO zijn er criteria van verrijkende opdrachten en 

voorbeeldmatige uitwerkingen voor de vakken Engels, Duits en Frans in havo-vwo.  

 

Voor vmbo kan het drie-fasmodel doelen stellen/ maatwerk bieden/ meten van SLO 

helpen differentiatie in de lespraktijk te implementeren. Er zijn uitgewerkte 

leerroutes voor Engels. 

 

In dit artikel wordt een voorbeeld gegeven van differentiatie bij Frans, via de Lesson 

Study methodiek. 

 

Engels in het primair onderwijs 

SLO heeft op basis van literatuurstudie en expertbevraging de competenties voor 

leerkrachten Engels in het basisonderwijs verkend.  
 
Engels in verschillende sectoren 

SLO heeft de afgelopen jaren verschillende publicaties uitgebracht over de 

aansluitingsproblematiek Engels: havo-hbo, vmbo tl-mbo en vmbo tl-havo. 

 

ERK 

Volgens een onderzoek van het CITO wordt het eindniveau Engels, Frans en Duits 

van leerlingen in vmbo, havo en vwo door buitenlandse experts met een hoger ERK-

niveau gewaardeerd dan door CITO. 

 
Mvt-onderwijs algemeen 

SLO heeft afgelopen zomer een aanvulling op de handreikingen schoolexamens vo 

gepubliceerd, voor leerlingen met een auditieve beperking. 
 
Taakgericht onderwijs en CLIL 

System van november 2015 heeft als thema de relatie tussen taakgericht onderwijs 

en CLIL: taaltaken zijn ook centraal in de CLIL (of CBI, Content Based Instruction) 

benadering. Het slotartikel bevat een reflectie op dit thema. 
  

http://mvt.slo.nl/nieuws-overzicht/chinese-taal-en-cultuur-wordt-examenvak-op-het-vwo
http://handreiking-se-chinees.slo.nl/
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=1109
http://onsonderwijs2032.nl/wp-content/uploads/2015/09/Hoofdlijn-advies-Een-voorstel-Onderwijs2032.pdf
http://talentstimuleren.nl/onderwijs/havo-vwo/vakspecifiek-verrijken
http://talentstimuleren.nl/onderwijs/havo-vwo/vakspecifiek-verrijken/engels-vo-verrijking
http://talentstimuleren.nl/onderwijs/havo-vwo/vakspecifiek-verrijken/vo-duits
http://talentstimuleren.nl/onderwijs/havo-vwo/vakspecifiek-verrijken/frans-vo
http://opbrengstgerichtmaatwerk.slo.nl/
http://opbrengstgerichtmaatwerk.slo.nl/vakken/engels/maatwerk/
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=1112
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=1102
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=1100
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=1099
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=1103
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=1104
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=1101
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=1111


 
Taalprofielen 2015: herziene versie 

SLO heeft  Taalprofielen 2015: herziene versie van Taalprofielen 2004 gepubliceerd. Nieuw 

in deze versie zijn de beschrijvingen van het C2 niveau en van tussenniveaus (A2+, 

B1+, B2+). Ook zijn de voorbeelden aangepast en aangevuld. In LTM van september 

2015 is een artikel hierover verschenen. 

 

Meer informatie over relevante mvt publicaties, waaronder samenvattingen van 

artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften, vindt u in het online 

documentatiecentrum van het Expertisecentrum mvt.  

 

 

Links 
Publicaties en producten van het Expertisecentrum mvt 

Oude nieuwsbrieven 

Oude conferenties 
 

 

Studiedagen en conferenties 
Landelijke Studiedag Levende Talen - Toekomst met Taal en werkconferentie voor mvt-

opleiders, 6 november 2015, Utrecht 
Nationale tto dag, 10 november 2015, Utrecht 
Studiemiddag Vedocep, 26 november 2015, Utrecht. Marnix Academie, 13.00-17.00 uur. 
Aanmelden via Louise Taylor, l.a.taylor@hva.nl . Onderwerpen: pilot tpo en Engels voor 
hoogbegaafden in het po  
Conferentie Early English: beyond borders! , 6 april 2016, De Reehorst, Ede 
Werkconferentie voor mvt-opleiders,  13  april 2016, Utrecht  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Heeft u deze nieuwsbrief via een collega gekregen, en wilt u die direct ontvangen? 

Mail naar expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl en zet in het onderwerp van uw 

bericht 'nieuwsbrief ontvangen'. 

Wilt u in de toekomst deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Mail naar 

expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl en zet in het onderwerp van uw bericht 

'nieuwsbrief niet meer ontvangen'.  

http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=1087
http://web.iclon.leidenuniv.nl/expcentr-mvt/EditSources.aspx?id=1110
http://odc.expertisecentrum-mvt.nl/
http://odc.expertisecentrum-mvt.nl/
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/publicaties-producten/
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/archief-nieuwsbrief/overzicht-nieuwsbrieven.html
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/archief-conferenties/
http://www.levendetalen.nl/detail_page.phtml?&taal=&workgroup=&username=guest@vllt.nl&password=9999&groups=VLLT&page=vllt_landelijke%20studiedag
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/actueel/conferentie-opleiders-mvt-6-november-2015.html
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/actueel/conferentie-opleiders-mvt-6-november-2015.html
http://www.europeesplatform.nl/tto/registration-national-clil-conference-clil-for-all/
mailto:l.a.taylor@hva.nl
http://www.iclon.leidenuniv.nl/expertisecentrum-mvt/actueel/conferentie-lerarenopleiders-13-april-2016.html
mailto:expertisecentrum-mvt@iclon.leidenuniv.nl
mailto:expertisecentrum-mvt@iclon.leidenuniv.nl

